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Anotace: PĆíspøvek seznamuje s dílêími výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu
ESF Evaluace a inovativní aplikace bakaláĆského studijního programu oboru Uêitelství pro
mateĆské školy realizovaného na Pedagogické fakultø Univerzity Palackého v Olomouci.
Abstract: The contribution introduces partial results of a research realized within ESF focusing
on innovation of the Teaching Profession for Kindergartens study field on the Faculty
of Education at Palacky University Olomouc.

Úvod
K zámørĎm Bílé knihy (2001) v oblasti terciárního sektoru patĆí zajistit
prostupnost a modulární stavbu studijních a vzdølávacích programĎ. Takto koncipované studijní programy s využívajícím kreditovým systémem by møly umožnit
pokraêovat ve studiu podle potĆeby v rámci celoživotního vzdølávání. Prostupnost
terciárního sektoru je naplĀována v souladu s BoloĀskou deklarací. Jedním
z prostĆedkĎ naplĀování tohoto principu je modulová stavba studia.
Na uvedenou skuteênost reagoval Ćešitelský tým pod vedením prof. PhDr.
Aleny Nelešovské, CSc. v projektu nazvaném Evaluace a inovativní aplikace bakaláĆského
studijního programu oboru Uêitelství pro mateĆské školy. Projekt je Ćešený za podpory
ESF v rámci dvouletého období (2005–2007) na Pedagogické fakultø UP v Olomouci na KatedĆe primární pedagogiky. PĆedmøtem projektu je na základø evaluaêních pĆístupĎ inovovat stávající bakaláĆský studijní program u oboru Uêitelství
pro mateĆské školy do podoby modulového uspoĆádání (vêetnø kreditového systému).

1

Modularizace studijního programu oboru Uêitelství pro MŠ

Modularizací stávajícího studijního programu reflektuje Ćešitelský tým potĆebu inovativních zmøn v profesní pĆípravø uêitelĎ mateĆských škol. Stávající
studijní program byl pĆestrukturován do modulové podoby. Jedná se o:
x modul všeobecnø vzdølávací,
x modul pedagogicko-psychologický,
x modul odbornø pĆedmøtový,
x modul pĆedmøtových didaktik,
x modul pedagogických praxí.
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PĆi inovaci studijního programu byl sledován nejenom princip modularizace, ale i princip gradace, prostupnosti a volitelnosti. PĆínos inovace novø konstruovaného kurikula byl ovøĆován v rámci výzkumu, který tvoĆil nedílnou souêást
projektu. ąešitelský kolektiv uskuteênil v prĎbøhu realizace projektu Ćadu výzkumných aktivit, jejichž prostĆednictvím mapoval správnost nastavení inovovaného studijního programu (schéma 1).

2

Realizace výzkumu

Následující schéma specifikuje hlavní fáze realizovaného projektu a realizované výzkumné aktivity.
1. fáze: 09–10/2005

Výzkumné aktivity
Standardizovaný dotazník
- Students Evaluation
of Educational Quality

Evaluace stávajícího studijního programu
Specializa ce v pedagogice – oboru Uèitelství
pro mateøské ško ly
- evaluace stávajícího studijního programu

2. fáze: 11-12/2005

Posuzovací škála CLIC
- hodnocení pøedmìtù
- hodnocení výuky
- sebereflexe studentù
Obsahová analýza studijních
programù

Pøíprava a koncipování návrhu nového
studijníh o modelu

Dotazník – kompetence
uèitele MŠ
- sebereflexe studentù
- hodnocení vedoucími
pedagogických praxí

3. fáze: 01–02/2006
Zpracová ní a pøíprava realizace studijn ího
programu v novém modulovém uspoøádání

Dotazník – zájmy studentù

- prùbìžná evaluace a zapracování nezbytných
korekcí nové form y vzdìlávání

Dotazník – motivace ke studi u
Rozhovory
- se studenty
- s partnery
- s èleny øešitelského týmu

4. fáze: 03/2006–08/2007
Aplikaèní a evaluaèní fáze
- realizace vzdìlávání v novém modulovém
uspo øádání
- prùbìžná evaluace a zapracování nezbytných
korekcí nové formy vzdìlávání

Schéma 1: Fáze projektu
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3

Dílêí výsledky výzkumu

K dĎležitým ukazatelĎm efektivnosti inovovaného studijního programu Ćadíme úroveĀ rozvoje profesních kompetencí.
Respondenti výzkumu – studenti oboru Uêitelství pro mateĆské školy na PdF UP
v Olomouci:
x kontrolní skupina A: studenti 1. roêníku studující v tradiêním studijním programu,
x kontrolní skupina B: studenti 3. roêníku studující v tradiêním studijním programu,
x experimentální skupina C: studenti 2. roêníku studující v inovovaném studijním programu v podobø modulového uspoĆádání.
Výzkumný nástroj – zvolily jsme dotazník zamøĆený na sebehodnocení studentĎ
oboru Uêitelství pro MŠ na oblast profesních kompetencí. Dotazník byl zpracován
(Šmelová 2005) na základø návrhu profesního standardu vytvoĆeného v rámci
projektu resortního výzkumu MŠMT éR ê. LS 20007 Podpora práce uêitelĎ (2001).
Dotazník obsahuje sedm êástí, které jsou zamøĆeny na profesní kompetence uêitele MŠ. Každá oblast kompetencí je tvoĆena souborem vødomostí a dovedností
nezbytných pro výkon profese uêitele mateĆské školy (pĆíloha 1).
Cíl výzkumu – za cíl výzkumu jsme si stanovily zmapovat prostĆednictvím dotazníkového šetĆení, jak studenti hodnotí úroveĀ vlastních profesních kompetencí.
Výzkumné pĆedpoklady a výsledky – pĆi provádøní inovace studijního programu do
modulového uspoĆádání jsme považovaly za nezbytné, zjistit oblasti, které studenti vnímají pro zvládnutí profesních dovedností jako problematické. Zjištøné
skuteênosti jsme braly jako východisko pro realizované inovace studijního programu.
Doba realizace sbøru dat – studenti provádøli sebehodnocení na konci jednotlivých roêníkĎ.
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3.1

Sebehodnocení studentĎ 1. roêníku

ÚroveĀ profesních kompetencí 1. roêník

1

2

3

4

K1

Kompetence pĆedmøtová

12

36,1

50

1,9

K2

Kompetence didaktická
a psychodidaktická
Kompetence pedagogická

0

37,25

52,25

10,5

17,9

37

40,2

4,9

1,1
11,1

25,3
36,9

45,8
46,6

27,8
5,4

K6

Kompetence diagnostická a intervenêní
Kompetence sociální, psychosociální
a komunikativní
Kompetence manažerská a normativní

9,4

14,4

42,5

33,7

K7

Kompetence profesnø kultivující

20,2

49

27,7

3,1

K3
K4
K5

Tab. 1: Sebehodnocení úrovnø profesních kompetencí studentĎ 1. roêníku
Stupnice hodnocení – zvládám:
1 výbornø
2 velmi dobĆe
3 dobĆe
4 dostateênø
5 nezvládám (není v tabulce ani v grafu uvádøna, neboČ ji studenti v žádném pĆípadø neuvádøli).
Hodnocení je uvádøno v %
Ú r o v e Ė p r o f e s n íc h k o m p e t e n c í 1 . r o þ n ík

v ý b o rn Č
v e lm i d o b Ĝ e
d o b Ĝe
d o s ta te þ n Č

K7
K6
K5
K4
K3
K2
K1
0%

20%

40%

60%

80%

Graf 1: Sebehodnocení úrovnø profesních kompetencí studentĎ 1. roêníku
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100%

KomentáĆ:
Kompetence pĆedmøtová – studenti hodnotí kompetenci pĆedmøtovou zejména na
úrovni velmi dobĆe (36,1 %) a dobĆe (50 %). Nižší úroveĀ dovedností vnímají studenti zejména v disponování uživatelskými informaêními a komunikaêními technologiemi a multidisciplinární jazykové a matematicko-pĆírodovødné naukové
znalosti. Naopak v této oblasti studenti pozitivnø hodnotí již od 1. roêníku vlastní
talentové pĆedpoklady, což koresponduje se zamøĆením a požadovanými pĆedpoklady studia.
Kompetence didaktická a psychodidaktická – kompetence didaktická a psychodidaktická je studenty vnímána jako jedna z nejnároênøjších a nejproblematiêtøjších.
Studenti hodnotí úroveĀ této kompetence jako velmi dobĆe (37,25 %), dobĆe
(52,25 %) a dostateênø (10,5 %).
Kompetence pedagogická – dovednosti v oblasti kompetence pedagogické hodnotí
studenti na úrovni výbornø (17,9 %), velmi dobĆe (37 %), dobĆe (40,2 %) a zvládám
dostateênø (4,9 %). Pokud vezmeme v úvahu, že se tato kompetence vztahuje k dovednosti: uspokojovat individuální potĆeby døtí, ovládat procesy pĆedškolního
vzdølávání, podporovat individuální kvality døtí apod., vidíme jednoznaênø u studentĎ tendenci nadhodnocení vlastních profesních znalostí a dovedností.
Kompetence diagnostická a intervenêní – kompetence diagnostická a intervenêní vyžaduje zvládnout dovednosti pedagogické diagnostiky, osvojit si vødomosti z patopsychologie, biologie dítøte, psychologie osobnosti apod. Tuto oblast vnímají
studenti taktéž jako nároênou. Na úrovni výbornø se hodnotí studenti pouze v 1,1 %,
na úrovni velmi dobĆe v 25,3 %, dobĆe ve 45,8 % a dostateênø v 27,8 %.
Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní – tato oblast patĆí k dalším, v nichž
studenti vnímají Ćadu vlastních nedostatkĎ a absenci potĆebných vødomostí. Kompetenci hodnotí na úrovni výbornø (11,1 %), velmi dobĆe (36,9 %), dobĆe (46,6 %)
a dostateênø (5,4 %). Uvedené potíže se odvíjí od skuteênosti, že studenti neabsolvovali vøtšinu pĆedmøtĎ vztahující se k rozvoji této kompetence.
Kompetence manažerská a normativní – studenti s touto oblastí mají velmi malé
zkušenosti, což se opøt odráží v jejich sebehodnocení. Na úrovní výbornø se hodnotí pouze 9,4 %, velmi dobĆe 14,4 %, dobĆe 42,5 % a dostateênø 33,7 %.
Kompetence profesnø kultivující – ani v této oblasti si studenti nejsou dostateênø jistí.
Kompetenci hodnotí na úrovni výbornø (20,2 %), velmi dobĆe (49 %), dobĆe 27,7 %
a dostateênø (3,1 %).
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Dílêí závøry
Ve všech sledovaných oblastech je zĆejmá tendence k nadhodnocování vlastních profesních kompetencí nezbytných pro profesi uêitele mateĆské školy. Problematické kompetence didaktické a psychodidaktické, taktéž diagnostické a intervenêní, sociální, psychosociální a komunikativní, manažerské a normativní vyplývají ze skuteênosti, že v 1. roêníku se s touto problematikou studenti ještø nesetkali.
Ve studijním programu 1. roêníku jsou zaĆazeny zejména pĆedmøty modulu všeobecnø vzdølávacího a pouze v malé míĆe pĆedmøty modulu pedagogicko-psychologického.
3.2

Sebehodnocení studentĎ 2. roêníku

Kompetence 2. roêník

1

2

3

4

K1

Kompetence pĆedmøtová

15,8

60

24,2

0

K2

Kompetence didaktická
a psychodidaktická
Kompetence pedagogická

16,6

61,15

19,45

2,8

19,9

64,2

15

0,9

6,8
12,65

60
64,5

33,2
21,9

0
0,9

K6

Kompetence diagnostická a intervenêní
Kompetence sociální, psychosociální
a komunikativní
Kompetence manažerská a normativní

16

50,7

32

1,3

K7

Kompetence profesnø kultivující

26,2

43,1

27,7

3

K3
K4
K5

Tab. 2: Sebehodnocení úrovnø profesních kompetencí studentĎ 2. roêníku
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Ú ro v e Ė p ro fe sn í c h k o m p e te n c í 2 . ro þ n í k
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Graf 2: Sebehodnocení úrovnČ profesních kompetencí studentĤ 2. roþníku

66

KomentáĆ:
Kompetence pĆedmøtová – studenti hodnotí kompetenci pĆedmøtovou na úrovni
výbornø (15,8 %), velmi dobĆe (60 %) a dobĆe (24,2 %). Lze konstatovat, že studenti
po dvou letech studia nabývají v této oblasti vøtší jistotu, neboČ již mají absolvovaný studijní pĆedmøt poêítaê pro uêitele, grafické programy a multimédia,
prohlubují si své dovednosti v oblasti výchov. Jsou vedeni k aplikaci a propojování
získaných vødomostí a dovedností ve smysluplných souvislostech.
Kompetence didaktická a psychodidaktická – kompetence didaktická a psychodidaktická, která patĆila u studentĎ 1. roêníku k jednøm z neproblematiêtøjších, zaznamenala již ve 2. roêníku z pohledu respondentĎ kvalitativnø vyšší úroveĀ. Studenti
hodnotí úroveĀ této kompetence výbornø (16,6 %), velmi dobĆe (61,15 %), dobĆe
(19,45 %) a dostateênø (pouze 10,5 %). Ve 2. roêníku vstupují již v širší míĆe studenti do výuky pĆedmøtĎ, v nichž jsou seznamováni s danou problematikou. Na
pĆedmøty 1. roêníku napĆ. základy filozofie a pedagogika, pĆedškolní pedagogika,
pedagogická diagnostika apod. navazují pĆedmøty speciálních pedagogicko-psychologických disciplín a základy speciální pedagogiky (napĆ. pedagogická psychologie, sociologie rodiny a výchovy, sociální psychologie). Uvedená skuteênost
se tak odráží pozitivnø i v sebehodnocení studentĎ.
Kompetence pedagogická – dovednosti v oblasti kompetence pedagogické hodnotí
studenti na úrovni výbornø (19,9 %), velmi dobĆe (64,2 %), dobĆe (15 %) a zvládám
dostateênø (již pouze 0,9 %). Tento posun opøt souvisí s pĆibývajícími pĆedmøty,
které souvisí již se specifickou pĆípravou pro výkon profese uêitele mateĆské školy.
Kompetence diagnostická a intervenêní – v rámci kompetence diagnostické a intervenêní opøt vidíme z pohledu studentĎ jejich kvalitativní posun v oblasti hodnocené kompetence. I když tuto kompetenci hodnotili studenti od 1. roêníku jako
nároênou, v níž pociČovali Ćadu potíží, již ve 2. roêníku ji hodnotí výrokem výbornø
(6,8 %), velmi dobĆe (60 %), dobĆe (33,2 %), položka dostateênø se v hodnocení neobjevuje.
Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní – tato oblast patĆí k dalším,
v nichž studenti vnímali Ćadu vlastních nedostatkĎ. Ve 2. roêníku již zaznamenáváme opøt výrazný kvalitativní posun. Kompetenci hodnotí na úrovni výbornø
(12,65 %), velmi dobĆe (64,5 %), dobĆe (21,9 %) a dostateênø (pouze 0,9 %). Lze se
domnívat, že tento posun je spojený zejména s nárĎstem odborných pĆedmøtĎ.
Kompetence manažerská a normativní – studenti se již v rámci pedagogické praxe, výuky pĆedmøtu PĆedškolní pedagogika, Pedagogický a školský management apod.
seznamují s podmínkami fungování mateĆské školy, s legislativou a dokumenty
vztahujícími se k výkonu profese uêitele mateĆské školy. Studenti se hodnotí na
úrovni výbornø (16 %), velmi dobĆe (50,7 %), dobĆe (32 %) a dostateênø (1,3 %).
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Kompetence profesnø kultivující – u studentĎ nadále pĆetrvává v této oblasti znaêná
nejistota, což se odráží v hodnocení, které se minimálnø odlišuje od hodnocení
studentĎ 1. roêníku. Kompetenci hodnotí na úrovni výbornø (26,2 %), velmi dobĆe
(43,1 %), dobĆe (27,7 %) a dostateênø (3 %).
Dílêí závøry
MĎžeme konstatovat, že ve vøtšinø sledovaných kompetencí došlo v sebehodnocení studentĎ ke kvalitativnímu posunu. Nadále zĎstává z pohledu studentĎ 2. roêníku
jako problematická zejména kompetence didaktická a psychodidaktická, kompetence sociální, psychosociální a komunikativní, kompetence manažerská a normativní
a kompetence profesnø kultivující. Jedná se o vøtšinu sledovaných kompetencí,
na což bude tĆeba opøt v rámci inovací reagovat a provést nezbytné korekce.
3.3

Sebehodnocení studentĎ 3. roêníku

Kompetence 3. roêník

1

2

3

4

K1

Kompetence pĆedmøtová

40,7

46,3

13

0

K2

Kompetence didaktická
a psychodidaktická
Kompetence pedagogická

41,7

38,85

19,45

0

36,1

53,7

10,2

0

26,5
41,2

43,2
46,7

28,7
11,2

1,6
0,9

K6

Kompetence diagnostická a intervenêní
Kompetence sociální, psychosociální
a komunikativní
Kompetence manažerská a normativní

32

37,5

29,1

1,4

K7

Kompetence profesnø kultivující

45,2

42

12,8

0

K3
K4
K5

Tab. 3: Sebehodnocení úrovnø profesních kompetencí studentĎ 3. roêníku
Úro ve Ė p ro fe sn ích ko m p e te n cí 3. ro þn ík

vý bornČ
velm i dobĜe

K7

dobĜe

K6

dos tateþ nČ

K5
K4
K3
K2
K1
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf 3: Sebehodnocení úrovnø profesních kompetencí studentĎ 3. roêníku
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KomentáĆ:
Kompetence pĆedmøtová – u studentĎ 3. roêníku zde vidíme již znaêný kvalitativní posun. Za slabší êlánek této kompetence považují studenti zejména zvládnutí multidisciplinárních naukových znalostí v oblasti jazykové, matematicko-pĆírodovødné a vlastivødné. Studenti hodnotí kompetenci pĆedmøtovou na úrovni výbornø (40,7 %),
velmi dobĆe (36,3 %) a dobĆe (pouze 13 %).
Kompetence didaktická a psychodidaktická – patĆí po celé období studia z pohledu
studentĎ k nejnároênøjším. PĆesto vidíme, že ve 3. roêníku studenti hodnotí danou
kompetenci již výrokem výbornø (41,7 %), velmi dobĆe (38,85 %), dobĆe (19,45 %).
Kompetence pedagogická – dovednosti vztahující se ke kompetenci pedagogické hodnotí studenti na úrovni výbornø (36,1 %), velmi dobĆe (53,7 %), dobĆe (10,2 %). Tuto
kompetenci hodnotí studenti jako nejlépe zvládnutou. Rozvoj pedagogické kompetence se vztahuje zejména k pĆedmøtĎm speciální pedagogika, patopsychologie,
pĆedškolní pedagogika, vývojová psychologie, pedagogická praxe.
Kompetence diagnostická a intervenêní – kompetenci diagnostickou a intervenêní
Ćadíme ke kompetencím, které studenti považují za velmi nároêné a její zvládnutí
hodnotí i pĆes urêitý kvalitativní posun nadále v rozmezí výbornø až dostateênø. Je
zajímavé, že ve 2. roêníku se hodnocení na úrovni dostateênø neobjevuje a ve 3.
roêníku opøt ano (1,6 %). Jedná se sice o menší procento, pĆesto tato skuteênost
vyžaduje naši pozornost. Lze uvést, že na základø zpøtné vazby získané
od vysokoškolských uêitelĎ, uêitelĎ pedagogických praxí došlo u studentĎ k vøtší
kritiênosti pohledu na sledované kompetence. Uvedená skuteênost ukazuje, že
studenti na konci bakaláĆského studia si již dalece více uvødomují složitost problematiky pĆedškolního vzdølávání.
Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní – tato oblast vykazuje také pĆetrvávající hodnocení na úrovni výbornø až dostateênø. Studenti hodnotí kompetenci
výbornø (41,2 %), velmi dobĆe (46,7 %), dobĆe (11,2 %) a dostateênø (0,9 %). Hodnocení dostateênø zĎstává od 2. roêníku nezmønøno.
Kompetence manažerská a normativní – po absolvování souvislé pedagogické praxe
mĎžeme zaznamenat rozvoj manažerské a normativní kompetence, neboČ tato
problematika tvoĆí její nedílnou souêást. Hodnocení této kompetence je u studentĎ 3. roêníku na úrovni výbornø (32 %), velmi dobĆe (37,5 %), dobĆe (29,1 %)
a dostateênø (1,4 %).
Kompetence profesnø kultivující – u studentĎ nadále pĆetrvává u této kompetence
znaêná nejistota, pĆesto mĎžeme zaznamenat vyšší procentuální sebehodnocení
zejména na úrovni výbornø (45,2 %). Hodnocení na úrovni velmi dobĆe je (42 %),
dobĆe (12,8 %). Kompetence profesnø kultivující má pĆímý vztah zejména k pĆedmøtĎm všeobecnø vzdølávacím a výchovným, souvisí i s reflektivní zkušeností studentĎ z pedagogické praxe.

69

Dílêí závøry
Z výsledkĎ sebehodnocení studentĎ 3. roêníku je zĆejmé, že vøtší pozornost
bude vyžadovat rozvoj kompetence didaktické a psychodidaktické, kompetence
diagnostické a intervenêní, kompetence sociální, psychosociální a komunikativní.
Uvedené kompetence hrají velmi dĎležitou roli pĆi zvládání práce s pĆedškolním
kurikulem. Za nezbytné lze považovat posílení problematiky profesní etiky uêitele
MŠ.

Shrnutí
Získané dílêí výsledky výzkumu jsou pĆínosné v mnoha ohledech. Byla
identifikována problematická místa v profesním vzdølávání budoucích uêitelĎ
mateĆských škol, které bude tĆeba pĆi realizované inovaci studijního programu
reflektovat a zohlednit. I když podstatou našeho projektu byla modularizace studijního programu, zabýval se Ćešitelský tým i rozvojem profesních kompetencí,
a to jak z pohledu sebehodnocení studentĎ, tak i z pohledu uêitelĎ pedagogických
praxí. Výzkum potvrdil pĆímou a zásadní vazbu na modularizaci studia.
Za dĎležité ale považujeme naše šetĆení opakovat a zjistit, zda souêasná situace koresponduje s daty již realizovaného výzkumu.
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PĆíloha 1: Dotazník zamøĆený na sebehodnocení profesních kompetencí studentĎ
oboru uêitelství pro MŠ
1
2
3
4
5

výbornø (zvládám bez potíží)
velmi dobĆe (zvládám s menší dopomocí)
dobĆe (potĆebuji soustavnou dopomoc, radu)
dostateênø
nezvládám

Kompetence pĆedmøtová
uplatĀuji multidisciplinární naukové znalosti
mám talentové pĆedpoklady a ovládám praktické
êinnosti v oblasti výchov
disponuji uživatelskými dovednostmi informaêní
a komunikaêní technologie

1

2

3

4

5

Kompetence didaktická a psychodidaktická
ovládám základní alternativní didaktické postupy
dovedu pracovat se vzdølávacím programem
pĆedškolního stupnø

1

2

3

4

5

Kompetence pedagogická
dovedu uspokojovat potĆeby dítøte
ovládám procesy a podmínky pĆedškolní
výchovy, a to jak v rovinø teoretické tak praktické
užívám prostĆedky výchovy založené na aktivitø
døtí, jejich prožitku a emocionálním rozvoji,
pĆedevším exploraêní êinnosti a hru
rozborem dokáži zhodnotit úroveĀ rozvoje dítøte
vzhledem k úrovni provádøné êinnosti
mám znalosti o právech dítøte a respektuji je ve
své pedagogické práci
orientuji se v kontextu výchovy a vzdølávání na
základø znalostí vzdølávacích soustav a jejich
trendĎ

1

2

3

4

5

Kompetence diagnostická a intervenêní
dovedu použít prostĆedky pedagogické
diagnostiky
dovedu posoudit zdravotní stav a zajistit
potĆebná opatĆení
jsem schopen fundovanø stanovit prognózu
školní úspøšnosti
zaujímám odborné stanovisko pĆi vyjádĆení se

1

2

3

4

5
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k události integrace handicapovaného dítøte
dovedu diagnostikovat sociální vztahy ve skupinø
jsem schopen identifikovat nadané døti a døti se
specifickými poruchami uêení a chování
a uzpĎsobit výbør prostĆedkĎ výchovy jejich
možnostem
jsem schopný rozpoznat sociálnø patologické
projevy, šikanu a týrání jak u døtí tak
u dospølých a zná možnosti jejich prevence
a nápravy, které zprostĆedkuji
ovládám nedirektivní prostĆedky zajištøní káznø
ve tĆídø a umím Ćešit školní výchovné situace
a výchovné problémy
ovládám škálu hodnotících prostĆedkĎ pro
pĆedškolní vøk
umím poskytnout radu pro rodiêe a navrhnout
preventivní opatĆení
Kompetence sociální, psychosociální
a komunikativní
ovládám prostĆedky utváĆení podnøtného
sociálního prostĆedí ve tĆídø/škole, zajišČuji
bezpeêí døtí
ovládám prostĆedky pĆedškolní socializace døtí,
dovedu pĎsobit na rozvíjení pozitivních
sociálních vztahĎ mezi døtmi
orientuji se v nároêných sociálních situacích ve
škole i mimo školu a jsem schopen
zprostĆedkovat jejich Ćešení
znám možnosti a meze vlivu mimoškolního
prostĆedí, vrstevníkĎ a starších sourozencĎ,
i médií na døti,
ovládám prostĆedky pedagogické komunikace ve
tĆídø/škole
uplatĀuji efektivní zpĎsoby komunikace
a spolupráce s rodiêi

1

2

3

4

5

Kompetence manažerská a normativní
mám základní znalosti o zákonech a dalších
normách a dokumentech vztahujících se
k výkonu profese
mám znalosti o podmínkách a procesech
fungování školy
ovládám základní administrativní úkony spojené

1

2

3

4

5
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s výkonem profese, ovládám vedení záznamĎ
a výkaznictví
dovedu organizovat školní i mimoškolní aktivity
døtí
Kompetence profesnø kultivující
mám znalosti všeobecného základu
umím vystupovat jako reprezentant profese
mám pĆedpoklady pro kooperaci
jsem schopen sebereflexe
orientuji se v oblasti kultury a tvorby pro døti
mám potĆebu vlastního rozvoje v zájmové
oblasti
jsem schopen reflektovat vzdølávací potĆeby
a zájmy døtí
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1

2

3

4

5

